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DEN KLASSISKA SAGAN ALICE I UNDERLANDET KOMMER TILL SVERIGE I VÅR SOM UNIK ISSHOW 
Rysk cirkus blandar teater, cirkus och isdans 

«Alice i underlandet» är en av våra mest älskade sagor som väcker tankar om livets allvar 
och för oss in i drömmarnas rike. Det blir en fartfylld, underhållande föreställning för hela 
familjen. Spännande scenografi, förtrollande ljud- och ljuseffekter samt avancerad 
videoteknik i kombination med 3D-projektioner skapar en oförglömlig och fascinerande 
show på is! 

Efter en lyckad föreställning på Det kongelige teater i Köpenhamn förra året är det nu dags 
att besöka Sverige i vår. I februari kommer föreställningen gästa Göteborg, Karlstad, 
Jönköping, Helsingborg, Karlskrona, Nyköping och Kalmar.  

Föreställningens exekutiva producent Aglaya Vasilyeva säger: 
-”Vi älskar Sverige. Vi vill ta föreställningen som vi har arbetat på under en lång tid i 

Ryssland och Tyskland till Sverige. Svenskar är mycket för familj och traditioner, och 

mycket av det återfinns inom den ryska cirkusen och konståkning.” 

Aglayas mamma flyttade till Sverige 
för 20 år sedan, så hon känner en 
stark koppling till Sverige, och vill 
gärna koppla ihop den ryska och 
svenska kulturen med det här 
projektet.  

Vad som gör föreställningen unik är 
alla fantastiska artister. Merparten 
av artister som uppträder är 
m e r i t e r a d e i d r o t t a r e i n o m 
konståkning som har gått på 
cirkusskolan, andra är professionella 

cirkusartister, som har lärt sig isdans. Cirkus, teater och isdans kombineras för att 
garantera att alla åskådare trollbinds av konsterna, musiken och energin på scen. 

Den ryska cirkusen på is bildades år 1962 som en experimentell och gränsöverskridande 
mötesplattform för olika konstnärliga genrer. Den kände cirkusregissören Arnold Barsky 
inledde en ovanlig samverkan mellan dåtidens bästa balettkoreografer, scenografer, 
kompositörer, specialister inom olika cirkuskonster och världsmästare inom konståkning. 
Premiären överraskade alla åskådare med en nyvunnen dynamik och effekter som skapades 
av en slipad och genomtänkt dramaturgi i kombination med traditionella samt helt 
oväntade nya cirkusnummer. 

Följ efter Alice ner genom kaninhålet och upplev de otroliga händelserna i underlandet 
tillsammans med henne! 

Vi vill gärna att så många barn som möjligt kan se föreställningen, därför gjorde vi ett speciellt 

erbjudande som är riktat till större barnfamiljer. 

Barn under 3 år gratis (utan plats).
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